
KNLTB Competitie 2023 Voorwaarden inschrijving Padel 

 

Leuk dat jullie dit jaar competitie willen gaan spelen! Houd er rekening mee dat jullie inschrijving 

voor deze padel competitie niet geheel vrijblijvend is. Hieronder vind je de voorwaarden terug:  

 Ieder lid mag zich maximaal 1 keer aanmelden voor een competitieteam. Je mag dus niet in 
twee teams of op twee speeldagen spelen als vast lid van de betreffende teams. 
Bij te veel aanmeldingen voor een bepaalde speeldag vragen we eerst of een team bereid is 
naar een andere speeldag te gaan. Is dit niet het geval, dan gaan we loten tussen alle teams 
van de betreffende dag.  Er is dan een kans dat je team wordt uitgeloot en je niet kan spelen. 
Ieder team van de betreffende speeldag loot mee (je hebt niet meer of minder kans als je al 
eerder op die dag hebt gespeeld, we kijken ook niet naar speelsterktes). 
Ben je uitgeloot als team, dan krijg je (indien er ruimte is) de keus om alsnog op een andere 
dag te spelen. 
De uitgelote teams krijgen voorrang voor een plek op de betreffende speeldag in de 
eerstvolgende competitie. Voorwaarde is dat het dezelfde teamsamenstelling betreft.  
 

• Je dient iedere speeldag met een volledig team aan te kunnen treden. Mocht dit niet het 

geval zijn, bestaat de kans dat je vanuit de KNLTB een boete ontvangt. Hetzelfde geldt voor 

het terugtrekken van het team en het laten invallen van spelers die niet speelgerechtigd zijn 

op de speeldag en/of in het team. De kosten voor deze boetes worden verhaald op het 

desbetreffende team.  

 

• Bij opgave voor de competitie ga je akkoord met de (klasse)indeling van de KNLTB. Het kan 

voorkomen dat de KNLTB je in een andere klasse plaatst dan dat de voorkeur heeft. Noch de 

competitieleiders, noch de vereniging heeft invloed op de definitieve indeling. Bij eventuele 

terugtrekking wordt de boete die wordt opgelegd door de KNLTB doorberekend aan het 

team. Deze boete kan oplopen tot ca. 225 euro.  

 

• Bij inschrijving gaat het gehele team akkoord met alle voorwaarden van de KNLTB 

competitie. Raadpleeg voor meer informatie en de gehele voorwaarden de website KNLTB en 

het Competitie reglement. 

 

• Aan deelname aan de KNLTB competitie zitten per team kosten verbonden. Dit zijn kosten 

voor onder andere de KNLTB competitiebijdrage en de ballen waarmee competitie wordt 

gespeelt.  

 

 


